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1.

UVOD

Komisija je 28. aprila 20151 sprejela evropsko agendo za varnost, v kateri je opredelila
potrebo po okrepitvi pravnega okvira za orožje in boju proti nedovoljeni trgovini z njim.
Poudarila je tudi potrebo, da se terorističnim mrežam omeji dostop do nevarnih snovi, kot so
eksplozivi, in njihova uporaba.
Svet je na podlagi evropske agende za varnost 8. oktobra 2015 pozval države članice,
Komisijo, Europol in Interpol, naj povečajo rabo sredstev za preprečevanje nedovoljene
trgovine s strelnim orožjem2.
Nedovoljena trgovina s strelnim orožjem je del osrednjih dejavnosti organiziranih kriminalnih
združb in je poleg drugih oblik nedovoljene trgovine, kot je trgovina s prepovedanimi
drogami, eden glavnih virov prihodkov teh združb. Strelno orožje je vzvod za druge oblike
kaznivih dejanj ter se uporablja za ustrahovanje, prisilo in nasilje tolp. Poleg organiziranega
kriminala so grozljivi teroristični napadi v zadnjem letu pokazali, da je nujno treba preprečiti
dostop do strelnega orožja in eksplozivov. Napadi v Parizu in Københavnu ter poskus napada
na vlak Thalys so opozorili na dejstvo, da imajo teroristične mreže dostop do orožja in
eksplozivov prek mrež organiziranega kriminala in črnega trga.
S tega vidika je ključno, da EU in zlasti države članice okrepijo svoja prizadevanja za
odpravo resne grožnje za notranjo varnost Unije, ki jo predstavljata nedovoljena trgovina s
strelnim orožjem in uporaba eksplozivov.
Komisija je 18. novembra 2015 sprejela sveženj zakonodajnih ukrepov za okrepitev nadzora
nad strelnim orožjem v Evropski uniji3. V naslednji fazi je treba izboljšati operativno
sodelovanje na ravni EU med državami članicami in s tretjimi državami.
To sporočilo določa specifične ukrepe, ki so potrebni za izvajanje evropske agende za varnost
na področju nedovoljene trgovine s strelnim orožjem in eksplozivi, pri čemer izhaja tudi iz
operativnega akcijskega načrta za leto 20164 v okviru cikla politik EU5.
2.

OMEJITEV DOSTOPA DO NEZAKONITEGA STRELNEGA OROŽJA IN
EKSPLOZIVOV

Kljub obstoječi zakonodaji na ravni EU so strelno orožje, eksplozivi in predhodne sestavine
za eksplozive6 še vedno prelahko dostopni. Dostop do njih prek nezakonitih poti je postal bolj
zapleten zaradi razpoložljivosti orožja na internetu. Potreben je celovit pristop, da se podpre
zatrtje nedovoljene trgovine z orožjem ter uporabe strelnega orožja in eksplozivov, obenem pa
zaščiti zakonita trgovina s strelnim orožjem in zakonita uporaba kemičnih snovi.
Boljši pregled nad obveščevalnimi podatki
Za okrepitev in pospešitev učinkovitega preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih
dejanj pri odzivanju na navedene grožnje je bistveno pridobiti boljši pregled nad
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1435215461307&from=SL.
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2015/10/08-jha-fighting-trafficking-firearms/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm
Zaupen dokument.
http://www.consilium.europa.eu/sl/documents-publications/publications/2015/eu-policy-cycle-tackle-organized-crime/.
Predhodne sestavine za eksplozive so kemične snovi ali zmesi, ki se lahko uporabijo za izdelavo eksplozivov.
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obveščevalnimi podatki o nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem, uporabi eksplozivov in
preusmerjanju z zakonitih trgov ter izboljšati obstoječa statistična in analitična orodja na
ravni EU in na nacionalni ravni.
V ta namen bi morali vsi ustrezni deležniki sprejeti naslednje dodatne ukrepe:
1.

Komisija poziva vse države članice, naj vzpostavijo nacionalne kontaktne točke za
strelno orožje z namenom razvoja strokovnega znanja ter izboljšanja analiz in
strateškega poročanja o nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem, zlasti s kombinacijo
uporabe balističnih podatkov in obveščevalnih podatkov o kaznivih dejanjih7.

2.

Mreže nedovoljene trgovine se širijo zunaj meja Evrope, zato bo Komisija sodelovala
z Uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), kar bo pomembno za
razvoj mednarodno usklajenega zbiranja podatkov, da bi lahko redno kartirali
globalne poti nedovoljene trgovine s strelnim orožjem v smeri EU in te podatke
dajali na voljo organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj
v vseh državah članicah.

3.

Europol naj bi v skladu z operativnim akcijskim načrtom za leto 2016 okrepil svoje
dejavnosti na področju spletne nedovoljene trgovine8 in preusmerjanja zakonite
trgovine, pri čemer mu bo pri morebitnem nadzoru nedovoljenih virov strelnega
orožja, eksplozivov in predhodnih snovi za eksplozive v pomoč tudi njegova enota za
prijavljanje sumljivih spletnih vsebin9.

4.

Europol bo na podlagi ocen, ki jih bo prejel od deležnikov10, še naprej izboljševal
zbiranje informacij in obveščevalnih podatkov v zvezi s strelnim orožjem, vključno z
nedovoljeno trgovino, zaseženim in ukradenim strelnim orožjem ter načini delovanja,
da bi lahko pravočasno pripravljal informacijske produkte / zgodnja opozorila in
posodobljeno ocene ogroženosti, ki bodo med drugim zajemali sejme strelnega
orožja11 in podjetja za hitro dostavo v EU. Europol bo te dokumente dal na voljo
nacionalnim organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v
vseh državah članicah.

5.

Komisija bo še naprej zagotavljala finančno pomoč, pri čemer se bo osredotočila na
projekte s širokim področjem uporabe in velikim vplivom zbiranja podatkov12.

Pripravljenost na nove grožnje in tveganja
Znano je, da se organizirani kriminal in teroristične mreže hitro razvijajo ter v največji možni
meri izkoriščajo tehnološke inovacije13. Komisija bo zato sodelovala z industrijo strelnega
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To so predlagale države članice na seminarju EU o uporabi forenzičnih analiz za izboljšanje strateških in operativnih
analiz v operativne in taktične namene v Birminghamu, 11. novembra 2015.
Ustrezni raziskovalni projekti o nadzoru interneta so se že začeli izvajati v okviru programa Obzorje 2020,
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.
Enota EU za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin je bila ustanovljena 1. julija 2015 za boj proti teroristični propagandi
in povezanim nasilnim ekstremističnim dejavnostim na internetu.
Tudi na nacionalni ravni, od zasebnega sektorja in akademskih ustanov.
Informacije, ki izhajajo iz dejavnosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kažejo, da so sejmi
strelnega orožja izpostavljeni tveganju nedovoljene trgovine s strelnim orožjem.
Komisija prek Sklada za notranjo varnost že financira dve zadevni študiji, in sicer projekt EFFECT in projekt FIRE, ki
naj bi izboljšali poznavanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem ter olajšali oblikovanje z dokazi podprtih politik in
ukrepov po vsej Evropi. Komisija je poleg tega odobrila približno 60 milijonov EUR za 15 projektov v zvezi z
eksplozivi v okviru 7. okvirnega programa za raziskave (http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm) ter za več
projektov v okviru programa „Preprečevanje kriminala in boj proti njemu“. Komisija bo še naprej financirala
raziskovalne projekte na področju varnosti v okviru programa za varne družbe v okviru programa Obzorje 2020 in iz
Sklada za notranjo varnost.
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orožja in kemično industrijo, ustreznimi nacionalnimi organi za preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje kaznivih dejanj ter Europolom, da bi ovrednotila vpliv tehnološkega napredka
na potencialno razpoložljivost strelnega orožja in eksplozivov ter da bi ocenila morebitne
varnostne vrzeli.
Hkrati bi bilo treba okrepiti zmogljivosti za hitro odzivanje na nove grožnje (npr.
tridimenzionalno tiskanje). Na zunanjih mejah EU bodo carinski organi – v sodelovanju z
drugimi organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in na podlagi
informacij, pridobljenih od Europola in drugih sistemov za analizo podatkov – izpopolnili
veljavna skupna carinska merila za tveganja, da bi izboljšali odkrivanje nedovoljene trgovine
z orožjem in strelnim orožjem.
Izboljšanje varovanja eksplozivov
EU je leta 2008 sprejela veljavni akcijski načrt EU14 za okrepitev varovanja eksplozivov15.
Večina ukrepov je že bilo izvedenih s skupnimi prizadevanji Komisije, držav članic EU,
Europola, raziskovalnih institucij in zasebnega sektorja. Dosežen je bil znaten napredek in
države članice so zlasti poudarile dodano vrednost ukrepov za izboljšanje izmenjave
informacij in dobrih praks, za razvoj usklajenih standardov in postopkov ter za podporo
raziskavam in usposabljanju v zvezi z eksplozivi.
Ključni dosežek akcijskega načrta je bilo sprejetje Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive16. Uredba, ki je
začela veljati 2. septembra 2014, lahko prepreči teroristična dejanja s preprečevanjem
dostopa do sestavin, ki so potrebne za izdelavo bomb, in z omogočanjem zgodnjih policijskih
preiskav o sumljivih transakcijah in drugih incidentih. Zato je nujna prednostna naloga
zagotoviti njeno polno izvajanje v državah članicah in vzporedno z razvojem groženj
krepiti nadzor nad predhodnimi sestavinami. To bo doseženo z naslednjimi ključnimi ukrepi:
1. Komisija bo spodbujala usklajene ukrepe v celotni EU ter prakse, kot so: a)
čezmejna izmenjava informacij med nacionalnimi kontaktnimi točkami za
zagotovitev, da so organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj vseh zadevnih držav članic obveščeni o sumljivih dogodkih, z uporabo ene
od obstoječih platform Europola, kot je evropski sistem za podatke o bombah
(European Bomb Data System – EBDS), ter b) obširno in sistematično spremljanje
prodaje predhodnih sestavin na internetu s strani organov za preprečevanje,
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter ukrepi za nadaljnjo omejitev dostopa
do njih.
2. Komisija bo poleg tega nadalje razvijala svoja prizadevanja na področju dobavne
verige predhodnih sestavin17 s pripravo in promocijo usmerjevalnih gradiv, ki
13
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Za izdelavo strelnega orožja in proizvodnjo bistvenih sestavnih delov za ponovno usposobitev onesposobljenega
strelnega orožja se lahko uporablja tridimenzionalno tiskanje. Nekovinsko orožje, npr. izdelano iz kevlarja in keramike,
predstavlja potencialno tveganje, ki zahteva natančno spremljanje.
Dokument Sveta št. 8109/08.
Vključeval je 48 ukrepov, katerih cilj je na celovit način obravnavati številne vidike, povezane z zagotavljanjem
varovanja eksplozivov, kot so predhodne sestavine, skladiščenje, prevoz, sledljivost, odkrivanje, raziskave, čezmejna
izmenjava informacij in usklajevanje med organ.
Ta uredba omejuje in krepi nadzor nad številnimi nevarnimi kemičnimi snovmi, ki so predhodne sestavine za eksplozive
in se torej lahko zlorabijo za izdelavo doma narejenih eksplozivov.
Subjekti, dejavni v teh sektorjih, od proizvajalcev do trgovcev na drobno, so dolžni prijaviti sumljive dejavnosti
nacionalnim kontaktnim točkam vsake države članice. Ti subjekti so najprimernejši za prepoznavanje transakcij, ki ne
spadajo v običajne dejavnosti posameznega sektorja, in sumljivega ravnanja.
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priporočajo dobre prakse za kemično industrijo, sektor prodaje na drobno in druge
relevantne sektorje.
3. Komisija bo pospešila prizadevanja za predložitev spremembe uredbe leta 2016 in
proučila potrebo po strožjih ukrepih, tudi vključitvi novih nevarnih snovi; razširitev
področja uporabe na poklicne uporabnike; zahtevo po deklaracijah končnih
uporabnikov za transakcije in registraciji proizvajalcev, prodajalcev na drobno in
uvoznikov; omejitev in nadzor izvoza; povečanje omejitve spletne prodaje in
samopostrežnih blagajn ter določitev vloge carinskih organov18.
Za preprečevanje preusmerjanja, zlorab ali nedovoljenega dostopa do nevarnih kemikalij je
nujno ustrezno preverjanje osebja19. V državah članicah EU ni enotnih minimalnih standardov
in postopkov preverjanja pri zaposlovanju in usposabljanju osebja, vključenega v dobavno
verigo eksplozivov in v drugih varnostno občutljivih sektorjih20, zato bo Komisija proučila,
ali je potrebno ukrepanje na ravni EU.
Specifični ukrepi:
 izboljšanje obstoječih statističnih in analitičnih orodij ter razvoj ocen na nacionalni
ravni glede pretoka strelnega orožja in njegove razpoložljivosti; prednostna naloga je
izmenjava na ravni EU;
 Europol bo pripravljal analitične produkte za celotno EU ter zaradi močnih povezav s
terorizmom okrepil nadzorno vlogo enote EU za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin,
 kartiranje globalnih poti nedovoljene trgovine s strelnim orožjem v smeri EU, ki ga bo
izvajal UNODC;
 prizadevanja skupaj s partnerji za izboljšanje poznavanja nedovoljene trgovine s
strelnim orožjem, vključno s spletno nedovoljeno trgovino in preusmerjanjem zakonite
trgovine;
 izboljšanje dostopa do vseh analitičnih produktov na nacionalni ravni in ravni EU za
organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj vseh držav
članic;
 nadaljnje zagotavljanje finančne pomoči s poudarkom na projektih s širokim
področjem uporabe in velikim vplivom zbiranja podatkov;
 ocena tveganj, ki izhajajo iz tehnoloških inovacij, kot je tridimenzionalno tiskanje;
 okrepitev varovanja eksplozivov s polnim izvajanjem uredbe o predhodnih sestavinah
za eksplozive in predlog spremembe uredbe o predhodnih sestavinah na leto 2016;
 ocena potreb po uskladitvi standardov in postopkov preverjanja na ravni EU.

3.

OKREPITEV OPERATIVNEGA SODELOVANJA

V evropski agendi za varnost je poudarjena nujnost okrepitve operativnega sodelovanja
med zadevnimi organi držav članic. Bistveno je uporabiti razpoložljivo strokovno znanje in
zagotoviti ustrezno usposabljanje za organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj ter druge ustrezne organe in strokovnjake iz držav članic. V tem okviru bi bilo

18

Revizija uredbe bo opravljena v posvetovanju s Stalnim odborom za predhodne sestavine,
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3245&Lang=SL.
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To vprašanje je bilo že obravnavano v sporočilu Komisije iz leta 2014 o novem pristopu EU k odkrivanju in
zmanjševanju tveganj KBRJ-E, COM(2014) 247 final.
To je že bilo predvideno v akcijskem načrtu za leto 2008.
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treba izkoristiti celoten potencial mrež organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj ter strokovnih mrež21.
Povečanje čezmejnega operativnega sodelovanja
Operativni akcijski načrt za strelno orožje22 že vključuje večino teh ukrepov. Ukrepi med
drugim zajemajo dneve skupnega ukrepanja ter obveščevalno vodene dejavnosti proti
preprodajalcem orožja in ključnim omogočevalcem (npr. zakoniti poslovni sektorji ali
podjetja za hitro dostavo). Za boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem je bistveno
tudi pravosodno sodelovanje med nacionalnimi organi. Eurojust je v zadnjih letih sodeloval v
več pomembnih primerih, zlasti v povezavi z drugimi kaznivimi dejanji, kot je trgovina s
prepovedanimi drogami.
Preprečevanje nedovoljene dobave strelnega orožja prek interneta (odprti internet in temno
omrežje)
Zmožnost mrež organiziranega kriminala in teroristov, da pridobijo strelno orožje ali njegove
sestavne dele na spletu, bodisi na „odprtem internetu“ ali „temnem omrežju“, predstavlja
šibko točko, ki jo je treba obravnavati prednostno. Izvesti bi bilo treba naslednje ukrepe:
1. Poleg polnega izvajanja operativnega akcijskega načrta za strelno orožje Komisija
poziva države članice, naj vzpostavijo enote za spremljanje kibernetske
kriminalitete ali, če take enote že obstajajo, da svoje dejavnosti osredotočijo na
odkrivanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem ali njegovimi sestavnimi deli
na internetu.
2. Europol bo na podlagi izkušenj, pridobljenih pri operaciji Onymous23 in s forumom
Darkode24, podpiral operacije in preiskave držav članic z zagotavljanjem
operativnih analiz, usklajevanja in strokovnega znanja, zlasti prek visoko
specializiranih tehničnih in digitalnih forenzičnih podpornih zmogljivosti ter
polno uporabo projektne skupine za ukrepanje na področju kibernetske
kriminalitete (J-CAT)25.
3. Europol bo razvil tudi sklop orodij za spletne preiskave, predvsem v sodelovanju
z uradom ZDA za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive.
4. Ker je večina internetne infrastrukture v lasti zasebnega sektorja, ki jo tudi upravlja,
bo Komisija vključila preprečevanje in odkrivanje nedovoljene trgovine s strelnim
orožjem, njegovimi sestavnimi deli ter eksplozivi v obstoječa partnerstva z
zasebnim sektorjem26.
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Komisija je racionalizirala finančno pomoč za operativne ukrepe. V skladu s sporazumom o prenosu pooblastil v okviru
evropske multidisciplinarne platforme proti kriminalnim grožnjam (EMPACT) je bilo Europolu nakazanih 7 milijonov
EUR, od katerih je bilo približno 350 000 EUR namenjenih izvajanju operativnega akcijskega načrta za strelno orožje
spomladi 2015. Europol bo v letu 2016 za operativni akcijski načrt za strelno orožje zagotovil prednostno financiranje.
Zaupen dokument.
https://www.europol.europa.eu/content/global-action-against-dark-markets-tor-network
https://www.europol.europa.eu/content/cybercriminal-darkode-forum-taken-down-through-global-action
Projektna skupina za skupno ukrepanje na področju kibernetske kriminalitete deluje v okviru Evropskega centra za boj
proti kibernetski kriminaliteti (EC3) pri Europolu. Ustanovljena je bila 1. septembra 2014 z namenom nadaljnje krepitve
boja proti kibernetski kriminaliteti v Evropski uniji in zunaj nje.
Komisija v okviru strategije za enotni digitalni trg proučuje, kako bi bilo najbolje obravnavati nezakonite vsebine na
internetu.
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Okrepitev nadzora pretoka znotraj EU
Sistem nadzora nad eksplozivi in zaščite pred njimi (SCEPYLT)27 omogoča elektronsko
odobritev prenosa eksplozivov znotraj EU, kar omogoča hitrejši in lažji nadzor nad pretokom
eksplozivov po Evropi. V prihodnje bi se lahko uporabljal tudi kot orodje za sledljivost za
podporo prizadevanjem na področju identifikacije in spremljanja.
Komisija bo za izboljšanje nadzora nad eksplozivi spodbujala vse države članice, naj se
povežejo v ta sistem in ga v celoti uporabljajo.
Komisija bo v skladu s predlogom za spremembo direktive o strelnem orožju, sprejetim
18. novembra 201528, ocenila načine za vzpostavitev sistema izmenjave informacij o pretoku
strelnega orožja znotraj EU ob upoštevanju ustreznih obstoječih informacijskih sistemov in
instrumentov EU. Ta sistem bi moral zagotavljati povezavo med državami članicami, ki
prispevajo informacije, in državami članicami, ki jih prejmejo, da bi bili notranji prenosi
varnejši ter sledljivost orožja in streliva boljša.
Da bi okrepili sledljivost pretoka zakonitega strelnega orožja znotraj posamezne države
članice in med državami članicami, bo Komisija proučila možnost prepovedi gotovinskih
plačil v zvezi s prodajo ali nabavo strelnega orožja in streliva, ki jo opravljajo posamezniki.
Okrepljen nadzor na zunanjih mejah
Čeprav so viri nedovoljene trgovine s strelnim orožjem in eksplozivi raznoliki, so nadzor na
zunanjih mejah ter policijsko in carinsko sodelovanje še vedno ključnega pomena.
Komisija poziva države članice, naj na zunanjih mejah izvajajo kontrole blaga na podlagi
tveganj, ne glede na to, ali blago prihaja v državo s trgovskim prometom (npr. kontejnerji),
potniškim prometom (npr. avtomobili) ali v prtljagi potnikov. Komisija v ta namen predlaga,
da se na zunanjih mejah uvedejo ukrepi prednostnega carinskega nadzora z državami
članicami v zvezi z nedovoljeno trgovino s strelnim orožjem in – kolikor je to mogoče –
eksplozivi. Komisija bo pospešila izvajanje vseh ukrepov, povezanih z varnostjo, predvidenih
v strategiji in akcijskem načrtu za obvladovanje tveganja na carinskem področju, v skladu s
tem pa bi morale tudi države članice ustrezno okrepiti svoja prizadevanja29.
Spremljanje strelnega orožja, ki ga uporabljajo storilci kaznivih dejanj in teroristi
Spremljanje strelnega orožja je bistven del preiskovanja kaznivih dejanj, povezanih s strelnim
orožjem, in pridobivanja več informacij o kanalih za nezakonito strelno orožje. Prav tako je
ključnega pomena za uspešno preprečevanje dostopa do eksplozivov in predhodnih sestavin
za eksplozive. Pri preiskavah bi bila v pomoč tudi možnost spremljanja streliva, ki je trenutno
omejena.
S spremembo direktive o strelnem orožju, ki jo predlaga Komisija, naj bi bila uvedena skupna
pravila o označevanju strelnega orožja, da bi izboljšali sledljivost zakonito posedovanega ali
uvoženega strelnega orožja.
27

28

29

Glej sklepe Sveta o sistemih in mehanizmih za boljše varovanje eksplozivov z dne 26. aprila 2010,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/114017.pdf.
COM(2015) 750 final z dne 18. novembra 2015. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah
Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja.
COM(2014) 527 final z dne 21. avgusta 2014. Sporočilo o strategiji in akcijskem načrtu EU za obvladovanje tveganja na
carinskem področju: obvladovanje tveganj, krepitev varnosti dobavne verige in olajševanje trgovine.
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Komisija bo poleg tega še naprej v celoti podpirala dejavnosti evropske strokovne skupine
za strelno orožje30 pri pripravi priročnika za sledenje in spremljanje nezakonitega
strelnega orožja. Priročnik, ki bo izhajal iz mednarodnega instrumenta za sledenje in
najboljših mednarodnih praks, ki so se razvile z mednarodnimi standardi nadzora nad
osebnim orožjem Združenih narodov (ISACS)31, bo poslan organom za preprečevanje,
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v vseh državah članicah. Smernice in pravila glede
spremljanja bi lahko vključevala zahtevo po predložitvi poročil Europolu, kar bi olajšalo
mednarodne zahtevke za spremljanje.
Okrepitev usposabljanja
Usposabljanje je bistveno za dvig ravni strokovnega znanja in s tem boljšega sodelovanja na
ravni EU. Za učinkovit in dosleden nadzor zunanjih meja je potrebna tudi izmenjava
najboljših praks, strokovnega znanja in informacij v praksi. CEPOL32 bo nadaljeval s svojimi
dejavnostmi na tem področju in opravil „analizo vrzeli“ za ugotavljanje trenutnih potreb po
usposabljanju. Na podlagi te analize bi bilo mogoče v sodelovanju z Evropsko mrežo za
odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (EEODN)33 oblikovati skupne učne načrte
za strelno orožje in eksplozive za strokovnjake vseh držav članic. CEPOL bo proučil tudi
možnost razvoja programov usposabljanja s strokovnjaki za strelno orožje iz tretjih držav.
Razvoj inovativnih orodij odkrivanja
V sporočilu Komisije iz leta 2014 o novem pristopu k odkrivanju34 je bilo poudarjeno, da je
strategija odkrivanja nevarnosti lahko učinkovita le, če so ustrezno upoštevane nevarne snovi
in okolje (letalski promet, javne površine, športni dogodki, območja mestnega prometa itd.).
Medtem ko v civilnem letalstvu veljajo posebni standardi za tehnologije in postopke
odkrivanja, na drugih javnih področjih do zdaj ni bilo takih standardov (športni dogodki,
drugi načini prevoza in kritična infrastruktura). Potrebna so nadaljnja prizadevanja tako v
zvezi z uporabo tehnologij za odkrivanje kot pri standardizaciji njihove uporabe. Komisija je
leta 2012 začela izvajati program s poskusi odkrivanja v različnih operativnih okoljih
(letališča, kritična infrastruktura, javne stavbe in dogodki, npr. EURO 2012 na Poljskem)35.
Komisija bo na podlagi zgoraj navedenih dejavnosti ocenila izvedljivost vzpostavitve skupine
EU za odkrivanje, sestavljene iz strokovnjakov Komisije in držav članic, ki bi določila
program krepitve zmogljivosti in podpore na področju odkrivanja eksplozivov in strelnega
orožja. Takšna skupina bi se lahko sprva osredotočila na zagotavljanje podpore organom za
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter ustreznim službam držav članic
in nato svoje dejavnosti ustrezno razširila.

30

31
32
33

34
35

Za lažjo izmenjavo informacij in spodbujanje sodelovanja na področju boja proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem
je bila leta 2004 ustanovljena evropska strokovna skupina za strelno orožje, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz vseh držav
članic EU, Europola ter pridruženih članic Lihtenštajna, Norveške, Švice in Turčije. Ta zelo cenjena mreža podpira
delovno skupino Sveta za organe pregona.
http://www.smallarmsstandards.org/
Evropska policijska akademija, https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/european-police-college/about-us
Evropska mreža za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev je v zadnjih letih postala zelo cenjena mreža, ki
strokovnjakom na področju eksplozivov iz vseh držav članic ponuja usposabljanje in izmenjavo informacij, med drugim
o nedavnih incidentih, ter je bistveno prispevala k povečanju zmogljivosti in izmenjavi dobrih praks.
COM(2014) 247 final z dne 5. maja 2014.
Na podlagi teh poskusov so bile pripravljene različne smernice, npr. o zaščiti mehkih tarč na letališčih, uporabi psov za
odkrivanje eksplozivov in zaščiti mehkih tarč v različnih okoljih, kot tudi o odkrivanju ostankov strelnega orožja in
eksplozivov na potnih listih, ki bodo dane na voljo državam članicam.
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Specifični ukrepi:
 povečanje čezmejnega sodelovanja s pomočjo:
o polnega izvajanja operativnega akcijskega načrta za strelno orožje,
o okrepljenega sodelovanja za preprečevanje nedovoljene spletne dobave
strelnega orožja (odprti internet in temno omrežje),
o ocene načinov za vzpostavitev sistema izmenjave informacij o pretoku
strelnega orožja znotraj EU ob upoštevanju ustreznih obstoječih
informacijskih sistemov in instrumentov EU,
o proučitve možnosti prepovedi gotovinskih plačil v zvezi s prodajo ali nabavo
strelnega orožja in streliva s strani posameznikov,
o okrepitve nadzora zunanjih meja s kontrolo blaga na podlagi tveganj in z
uvedbo ukrepov prednostnega carinskega nadzora;
 okrepitev spremljanja strelnega orožja s pripravo priročnika za sledenje in
spremljanje nezakonitega strelnega orožja v okviru evropske strokovne skupine za
strelno orožje;
 razvoj skupnih učnih načrtov o strelnem orožju in eksplozivih;
 razvoj inovativnih orodij odkrivanja;
 skupni operativni ukrepi, ki vključujejo vse ustrezne organe za preprečevanje,
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.
4.

IZBOLJŠANJE ZBIRANJA IN IZMENJAVE OPERATIVNIH INFORMACIJ Z
OPTIMALNO UPORABO OBSTOJEČIH ORODIJ

Evropska agenda za varnost je poudarila nujno potrebo, da se v celoti izkoristijo obstoječi
instrumenti, ki jih Unija daje na razpolago državam članicam za lažjo izmenjavo informacij
med nacionalnimi organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Za
obravnavo preostalih kritičnih vrzeli bodo morda potrebni dodatni instrumenti EU, pri čemer
bo treba zagotoviti učinkovito interoperabilnost obstoječih sistemov.
Ker obstajajo različni sistemi za izmenjavo informacij, ki jih različni organi za preprečevanje,
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj uporabljajo za različne namene, vsi pa so
pomembni za boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem in eksplozivi, je potrebna
tesnejša medsebojna tehnična povezljivost teh sistemov. Komisija bo ocenila, kako bi bilo
mogoče najbolje zagotoviti učinkovito združljivost.
Komisija bo v ta namen posebno pozornost namenila potrebi po okrepitvi sodelovanja med
policijo in carino, pri čemer bo upoštevala sistem izmenjave informacij o pretoku strelnega
orožja znotraj EU, ki naj bi bil vzpostavljen na podlagi osnutka spremembe direktive o
strelnem orožju, predložene 18. novembra 2015.
Zagotavljanje interoperabilnosti med sistemi iARMS / SIS II / UMF
Komisija v skladu s sklepi Sveta z dne 8. oktobra 2015 poziva države članice, naj
sistematično vnašajo informacije o iskanem strelnem orožju v SIS in povečajo vnašanje
informacij o strelnem orožju v Europolov informacijski sistem (EIS) in Interpolov sistem
iARMS, kadar so na voljo.
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Interoperabilnost med schengenskim informacijskim sistemom (SIS)36 in Interpolovim
sistemom iARMS37 bi močno olajšala preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj, ki bi bilo tako tudi bolj učinkovito.
Takšna interoperabilnost se v praksi že udejanja z ukrepi, ki jih izvajata Komisija in Interpol.
Interpol je nadgradil programsko opremo za iskanje („FIND“), tako da zajema tudi strelno
orožje, in pozval države članice k prostovoljnemu sodelovanju v pilotnem projektu, ki bo
potekal v prvi polovici leta 2016 in bo zajemal hkratno iskanje v nacionalnih zbirkah
podatkov ter sistemih SIS in iARMS. V osnovi bo mogoče vrednost „strelno orožje“ iskati v
obeh sistemih in nato primerjati razpredelnice, ki opisujejo znamke strelnega orožja.
Komisija bo še naprej sodelovala z Europolom38, Interpolom in državami članicami, da bi
zagotovila interoperabilnost med obema sistemoma do julija 2016. Zato Komisija poziva
države članice k sodelovanju v pilotnem projektu.
Hkrati bi dostop za vse nacionalne organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj ter mejne in carinske organe v okviru njihovih pristojnosti močno izboljšal
učinkovitost operativnega dela na tem področju. Še naprej bi bilo treba izkoriščati možnost
hkratnega vnašanja ali iskanja informacij v več podatkovnih zbirkah, ki vsebujejo podobne ali
dopolnjujoče se informacije.
Okrepitev izmenjave balističnih podatkov
Večina strelnega orožja ima lastne edinstvene identifikacijske značilnosti in tudi če strelno
orožje ni bilo puščeno na kraju kaznivega dejanja, je mogoče ključne informacije določiti na
podlagi izstrelka, narave rane (če obstaja) in morebitnih ostankov okoli nje.
Trenutno ni vseevropskega sistema za analizo balističnih podatkov in centralnega odložišča
podatkov za združevanje in primerjavo teh analiz. Doslej so države članice EU ponavadi
uporabljale dva različna sistema39. Komisija je v okviru 7. okvirnega programa podprla
projekt Odisej (Odyssey Platform), namenjen reševanju problema analiziranja podatkov o
kaznivih dejanjih in balističnih podatkov iz različnih balističnih sistemov, ki se uporabljajo po

36

37

38

39

SIS je največja platforma za izmenjavo podatkov o izgubljenem in ukradenem strelnem orožju v državah EU in
pridruženih schengenskih državah. Trenutno je vanj vključenih 29 evropskih držav. 31. decembra 2014 je bilo v njem
457 059 razpisov ukrepov v zvezi s strelnim orožjem, pri čemer je bilo v letu 2014 dejansko doseženih samo 180
zadetkov (od skupno 128 598 zadetkov za razpise ukrepov za vse kategorije strelnega orožja). Ta zelo nizka stopnja je
predvsem posledica težav s kakovostjo podatkov, npr. ker številne države članice ne beležijo kalibra in ker serijske
številke strelnega orožja niso edinstvene.
Interpolova evidenca nedovoljenega strelnega orožja in sistem upravljanja spremljanja (iARMS), ki ga financira EU,
olajšuje izmenjavo informacij in preiskovalno sodelovanje med organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj v zvezi z mednarodnim pretokom nezakonitega strelnega orožja kot tudi zakonitega strelnega orožja, ki
je bilo uporabljeno pri storitvi kaznivega dejanja. Interpolova podatkovna zbirka iARMS se trenutno razširja na 190
držav članic Interpola. Vsebuje približno 756 000 vnosov, ki so jih večinoma prispevale Avstralija in države Latinske
Amerike. Do zdaj samo trije odstotki informacij o strelnem orožju v podatkovni zbirki iARMS izvirajo iz EU.
http://www.interpol.int/Crime-areas/Firearms/INTERPOL-Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-SystemiARMS.
Povezan projekt univerzalnega formata sporočil (Universal Message Format – UMF, tj. sklop gradnikov za standardno
izmenjavo podatkov za medsebojno povezane razpršene sisteme za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj) bo usklajen s projektom interoperabilnosti med sistemoma SIS in iARMS.
Interpol vzdržuje mrežo balističnih podatkov (Interpol Ballistic Information Network – IBIN) za države, ki imajo
tehnologijo za integrirani balistični identifikacijski sistem (Integrated Ballistics Identification System – IBIS). Trenutno
je v IBIN včlanjenih 19 držav po vsem svetu, od tega 8 držav, ki so članice schengenskega območja. Tehnologijo IBIS
uporablja dodatnih 42 držav, ki niso članice IBIN (med njimi so 3 države članice EU). Do zdaj je bilo zabeleženih 36
zadetkov, med njimi večinoma iz držav članic EU.
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Evropi40. Komisija bo na podlagi ugotovitev projekta Odisej olajšala izmenjavo balističnih
informacij prek namenske platforme z uporabo mreže balističnih informacij in drugih
ustreznih sistemov, ki se uporabljajo v državah članicah.
Obsežna uporaba mehanizma iTRACE
Mednarodna skupnost trenutno nima konkretnih informacij o tem, kdaj, kje in kako zakonito
proizvedeno konvencionalno orožje vstopi na nezakoniti trg in se preusmeri k udeležencem v
oboroženih spopadih ali drugim nezakonitim končnim uporabnikom.
EU zato financira projekt „iTRACE“41. Na podlagi pozitivnih rezultatov42 tega projekta
podpira tudi drugo fazo programa iTRACE, ki vključuje okrepitev preiskav na terenu ter
razširitev geografskega področja uporabe tega instrumenta. Vendar je jasno, da je napredek
odvisen od odzivanja držav, vključno z vsemi državami članicami EU, na zahtevke za
spremljanje. Poleg tega bi bilo treba vsako odkritje katerega koli nacionalnega organa za
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj preveriti s tem orodjem. Komisija
bo v ta namen proučila, ali bi bilo treba za države članice EU sprejeti zavezujoča pravila na
tem področju.
Komisija bo podpirala tesno sodelovanje med Europolom, Interpolom, glavnimi akterji
mehanizma iTRACE in drugimi ustreznimi organi, kot so carinski organi ter organi za
izdajo dovoljenj za uvoz in izvoz strelnega orožja, da bi optimizirali operativno sodelovanje,
sledljivost in preprečevanje preusmerjanja strelnega orožja na nezakoniti trg.
Razvoj Europolovega analitičnega sistema in zagotavljanje polne uporabe Europolove
kontaktne točke za strelno orožje
Europol naj bi leta 2016 začel uporabljati novo platformo za Europolov analitični sistem
(Europol Analysis System – EAS), ki je močno analitično orodje za podporo operativnih in
strateških analiz podatkov, ki jih prispevajo države članice in tretje strani. Zasnovana je kot
eden od osrednjih Europolovih sistemov za obdelavo informacij. Komisija si bo prizadevala
za hitro in celovito implementacijo tega instrumenta, tako da bo zagotavljala pomoč državam
članicam in podpirala dodatna prizadevanja za izboljšanje sistematičnega spremljanja
strelnega orožja. Proučila bo potrebo po zavezujočih pravilih na tem področju, da se
izboljšajo analitične zmogljivosti Europola za podporo organom vseh držav članic za
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.
Europol je na zahtevo Sveta leta 2014 vzpostavil kontaktno točko za strelno orožje.
Kontaktna točka zagotavlja strateško in operativno podporo za tekoče preiskave. Z njo je

40

41

http://research.shu.ac.uk/aces/odyssey/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=8
8
Sklep Sveta 2013/698/SZVP: iTRACE zbira in zagotavlja natančne informacije, navzkrižno preverjene s podatki s
terena o nezakonitih trgovinskih poteh konvencionalnega orožja, ki je predmet preusmerjanja ali nedovoljene trgovine.
http://www.conflictarm.com/itrace/ Poleg tega je projekt iTRACE posebej namenjen podpori izvajanja

Pogodbe o trgovini z orožjem s strani sodelujočih nacionalnih organov pri odkrivanju preusmerjanja
prenesenega konvencionalnega orožja in pri oceni tveganj za preusmerjanje pri presoji prošenj za izvozna
dovoljenja. Ugotovitve preiskav na terenu, ki jih opravljajo strokovnjaki iz zasebne družbe „Conflict Armament
42

Research (CAR)“ v 21 državah (zlasti v Afriki in na Bližnjem vzhodu), se beležijo v javno dostopni „zbirki podatkov za
sledenje orožja“ o preusmerjanju ali nedovoljeni prodaji orožja.
Dokumentiranih je bilo 130 000 kosov orožja, streliva in povezanega materiala; vladam je bilo poslanih 213 zahtevkov
za spremljanje (stanje julija 2015).
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trenutno povezanih 21 držav članic43 in 6 drugih partnerjev44. Od svoje ustanovitve je
kontaktna točka za strelno orožje prejela 3 089 prispevkov s približno 625 preiskovalnimi
primeri, vključno z informacijami o 35 000 kosih strelnega orožja, 28 700 osebah in blizu
3 216 osumljenih podjetjih. Letos je kontaktna točka prejela 1 750 prispevkov. Komisija
poziva vse države članice, naj proaktivno izmenjujejo informacije in polno sodelujejo v
dejavnostih kontaktne točke za strelno orožje.
Čim boljša uporaba evropskega sistema za podatke o bombah
Komisija je v okviru akcijskega načrta EU za eksplozive financirala razvoj evropskega
sistema za podatke o bombah (European Bomb Data System – EBDS), ki ga trenutno
upravlja Europol. V evropski sistem za podatke o bombah so vključene skoraj vse države
članice, Norveška in Komisija, uporablja pa se lahko za izmenjavo tehničnih podatkov o
eksplozivih, kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snoveh (KBRJ) ter incidentih,
trendih in napravah.
Zagotoviti bi bilo treba popolno povezljivost zadevnih uporabnikov v državah članicah ter
nadaljevati prizadevanja za opredelitev vseh ustreznih uporabnikov in jih usposobiti. Poleg
tega bo Komisija skupaj z Europolom ocenila, ali bi moral evropski sistem za podatke o
bombah vključevati informacije v smislu „zgodnjega opozarjanja“45 in zmogljivosti za
odkrivanje ter ali bi bilo treba sistem povezati z nekaterimi drugimi evropskimi podatkovnimi
zbirkami. Za dopolnitev informacij, ki se izmenjujejo v okviru evropskega sistema za podatke
o bombah, bo Komisija predlagala redne informativne sestanke za države članice in Europol v
zaupnem okolju, namenjene izmenjavi specializiranih ocen groženj v zvezi z eksplozivi.
Specifični ukrepi:
 ocena obstoječih sistemov izmenjave informacij, ki so pomembne za boj proti
nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem in eksplozivi, da se zagotovi njihova tehnična
združljivost, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti okrepitvi sodelovanja
med policijo in carino ter razvoju, predvidenemu v osnutku direktive o strelnem
orožju;
 zagotavljanje učinkovite interoperabilnosti med obstoječimi informacijskimi sistemi,
vključno s sistemoma iARMS / SIS II v povezavi z UMF;
 razširitev uporabe mehanizma iTRACE, evropskega sistema za podatke o bombah
(EBDS) in Europolovega analitičnega sistema ob zagotavljanju polne uporabe
njegove kontaktne točke za strelno orožje;
 okrepitev izmenjave balističnih podatkov prek namenske platforme.

5.

OKREPLJENO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

Kakor je bilo navedeno v skupnem sporočilu Evropske komisije in visokega predstavnika
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu evropske sosedske politike46,
43

44
45

46

Članice kontaktne točke: Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Litva,
Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno
kraljestvo.
Eurojust, Interpol, Švica, Avstralija, Urad ZDA za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive ter Albanija.
Sistem zgodnjega opozarjanja je bil razvit v okviru akcijskega načrta EU za eksplozive s financiranjem Komisije, vendar
se vanj niso vključili organi vseh držav članic.
JOIN(2015) 50 final.

12

sprejetem 18. novembra 2015, bo EU okrepila sodelovanje s sosedskimi državami na
področju varnostne razsežnosti, vključno z bojem proti trgovini z ljudmi, nedovoljeni trgovini
z osebnim in lahkim orožjem ter sodelovanjem na področju prepovedanih drog.
Nedovoljeno trgovino z orožjem in eksplozivi bi bilo treba sistematično vključiti v varnostne
dialoge s ključnimi partnerskimi državami in organizacijami. Na podlagi teh dialogov bi bilo
po potrebi treba oblikovati tudi posamezne skupne akcijske načrte za strelno orožje in po
možnosti tudi za eksplozive, pri čemer bi bile vključene agencije EU, kot so Europol,
Eurojust in CEPOL ter ustrezne mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi in Interpol.
V nekaterih primerih bi bilo mogoče predvideti finančno pomoč EU (npr. za
zaplenjeno/razgrajeno strelno orožje), denimo v okviru instrumenta za prispevanje k
stabilnosti in miru, drugih programov pomoči EU ali proračuna SZVP.
Usposabljanje in drugi podporni ukrepi (vključno z zagotavljanjem ustrezne opreme in orodij)
za krepitev zmogljivosti partnerskih držav in drugih zadevnih tretjih držav za boj proti
nedovoljeni trgovini in uporabi strelnega orožja in eksplozivov bi morali biti, kadar je to
ustrezno, vključeni v programe sodelovanja na globalni, regionalni in dvostranski ravni.
Krepitev operativnih dejavnosti in razširitev področja uporabe akcijskega načrta med EU in
jugovzhodno Evropo
EU in njene partnerice iz jugovzhodne Evrope imajo skupen interes za okrepitev
medsebojnega sodelovanja proti skupnim grožnjam, ki jih predstavlja nedovoljena trgovina z
orožjem in eksplozivi za vojaške namene47.
To sodelovanje se je nadalje razvilo s sprejetjem akcijskega načrta o nedovoljeni trgovini s
strelnim orožjem med EU in regijo jugovzhodne Evrope za obdobje 2015–201948.
Dejavnosti v okviru akcijskega načrta je treba nemudoma dodatno okrepiti, da bi dodatno
zmanjšali nedovoljen pretok strelnega orožja v EU. Europol bi moral pospešiti izvajanje
operativnega akcijskega načrta za leto 2016 v okviru cikla politik, zlasti z vzpostavitvijo
obveščevalno vodenih skupnih operacij ter tesnejšim sodelovanjem med uradniki za
zvezo v regiji in mrežo strokovnjakov za strelno orožje.

47

48

EU od leta 2002 podpira prizadevanja za zmanjšanje grožnje, ki jo povzroča veliko kopičenje osebnega in
lahkega orožja (SALW) in zalog streliva v jugovzhodni Evropi (http://www.seesac.org/news.php?id=495). EU v
regiji Zahodnega Balkana financira različne projekte z namenom izboljšanja varnosti upravljanja zalog.
Po srečanju v okviru ministrskega foruma EU–Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih zadevah, ki je potekalo leta
2012 v Tirani, je bila leta 2013 vzpostavljena regionalna mreža strokovnjakov za nedovoljeno trgovino s strelnim
orožjem. To je vodilo k sprejetju akcijskega načrta, ki so ga decembra 2014 potrdili Svet in partnerji z Zahodnega
Balkana na ministrskem forumu EU–Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih zadevah v Beogradu. Akcijski načrt
predvideva naslednje ukrepe:

izboljšanje izmenjave informacij na regionalni ravni in z državami članicami ter ob sodelovanju Europola v zvezi s
proizvodnjo in kopičenjem strelnega orožja in streliva ter nedovoljeno trgovino z njim, kar naj bi pripomoglo tudi k
razvoju učinkovitejših preiskovalnih in obveščevalnih standardov,

okrepitev operativnega sodelovanja organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj na
regionalni ravni in z državami članicami ter ob sodelovanju Europola pri nadzorovanju proizvodnje in kopičenja
strelnega orožja in streliva ter nedovoljene trgovine z njim,

izboljšanje zbiranja in izmenjave statističnih podatkov o proizvodnji in kopičenju strelnega orožja in streliva ter
nedovoljeni trgovini z njim,

spodbujanje povezovanja v mreže na vseh ravneh, izmenjave najboljših praks in skupnega usposabljanja med
strokovnjaki v regiji Zahodnega Balkana,

harmonizacija nacionalne zakonodaje o strelnem orožju v skladu s standardi EU in mednarodnimi standardi.
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Komisija bo v začetku leta 2016 organizirala drugo konferenco s partnerji z Zahodnega
Balkana, ki bo namenjena oceni izvajanja akcijskega načrta in razpravi o nadaljnjih
korakih, vključno s predlogom za razširitev tega akcijskega načrta na nedovoljene eksplozive.
Države Zahodnega Balkana izvajajo nacionalne strategije za boj proti nedovoljeni trgovini z
orožjem ter širjenju osebnega in lahkega orožja. Napredek na tem področju se spremlja tudi v
okviru pristopnih pogajanj pri poglavju 24 – Pravosodje, svoboda in varnost.
Komisija bo na podlagi izkušenj, pridobljenih pri podobnih pobudah49, v sodelovanju s
ključnimi partnerji razmislila o smiselnosti shem ponovnega odkupa strelnega orožja v
regiji.
Krepitev sodelovanja z državami na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (MENA)
Zaradi trenutne nestabilnosti na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, zlasti dolgotrajnih
konfliktov v Libiji in Siriji, se je občutno povečal obseg nedovoljene trgovine s strelnim
orožjem v regiji, kar predstavlja pomembno dolgoročno grožnjo za varnost EU, ki jo je treba
nujno obravnavati.
EU je že začela dialog za proučitev možnosti glede prihodnjega sodelovanja z državami v
regiji MENA (po informativnih srečanjih in prvi konferenci z državami regije MENA, ki je
potekala 1. oktobra 2015) in si bo prizadevala za okrepitev sodelovanja med ustreznimi
organi EU in državami regije MENA za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj, zagotavljanje pomoči pri krepitvi zmogljivosti za ustrezne regionalne
in/ali dvostranske programe50 ter oblikovanje operativnih ukrepov znotraj skupno
dogovorjenega okvira.
Ta regionalni pristop bi bilo treba dopolniti na dvostranski ravni s sistematičnim
vključevanjem razsežnosti strelnega orožja in eksplozivov v dialog o politiki z državami
regije MENA v okviru pridružitvenih sporazumov evropske sosedske politike in z njimi
povezanih pododborov na področju pravosodja in notranjih zadev ter, kadar je primerno, v
okviru posebnega dialoga o boju proti terorizmu (ki se je že začel s Tunizijo ali se bo kmalu
začel z Libanonom, Jordanijo, Alžirijo in Marokom).
Nedovoljeno razširjanje konvencionalnega orožja ter nedovoljena trgovina z njim znotraj
Libije in iz nje ohranja negotovost v regiji, med drugim z nadaljnjim preusmerjanjem
improviziranih eksplozivnih naprav (IED)51 ali MANPAD-ov52. Milice v Libiji so po
poročanju zasegle tudi kemično orožje iz zalog, shranjenih v slabih pogojih, ki bi lahko prišlo
v roke nasilnim skrajnim skupinam ali teroristom.
Ko bo oblikovana vlada narodne enotnosti, bo EU libijskim organom prednostno in usklajeno
z drugimi ustreznimi mednarodnimi partnerji zagotavljala programe za razvoj zmogljivosti na
49

50

51
52

Strategija EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva in trgovini z
njim. Dok. 5319/06 PESC 31 z dne 13. januarja 2006;
– Sklep Sveta 2013/730/SZVP;
– Akcijski program ZN za preprečevanje vseh vidikov nezakonitega trgovanja z osebnim in lahkim orožjem, boj proti
njim in njihovo izkoreninjenje. http://www.un.org/disarmament/content
Kot sta evropski instrument sosedstva ter instrument za prispevanje k stabilnosti in miru, že zdaj pa zagotavlja tako
pomoč za novi evropsko-sredozemski program Police IV, ki se financira iz evropskega instrumenta sosedstva (v
kratkem naj bi se začel izvajati).
Orožje iz Libije je bilo najdeno v Čadu, Egiptu, Gazi, Maliju, Nigeriji in Tuniziji.
Lahki prenosni raketni sistemi zračne obrambe.
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področju boja proti terorizmu. Boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem in uporabi
eksplozivov bo ključen sestavni del tega svežnja.
Okrepitev sodelovanja z Ukrajino
Okrepitev sodelovanja v boju proti skupnim grožnjam, ki jih predstavljata nedovoljena
trgovina z orožjem in eksplozivi ter njihova uporaba, je v interesu tako EU kot Ukrajine.
Obenem bi lahko EU okrepila podporo za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini,
vključno s področjem interesov, ki jih zajema to sporočilo.
Okrepitev sodelovanja s Turčijo
Dialog o boju proti terorizmu med EU in Turčijo, ki trenutno poteka, bi bilo treba razširiti na
nedovoljeno trgovino s strelnim orožjem in eksplozivi ter njihovo uporabo.
Okrepitev sodelovanja z drugimi regionalnimi akterji in mednarodnimi organizacijami
Teroristične in kriminalne združbe prispevajo k nestabilnim varnostnim razmeram v Libiji,
pri čemer se njihov vpliv širi tudi na Sahel (npr. Mali), ter k varnostnim razmeram na
območju Čadskega jezera (zlasti Nigerija). Komisija bo usklajeno z Evropsko službo za
zunanje delovanje (ESZD) zagotavljala ustrezno podporo za boj proti tem združbam, in sicer
prek pomoči, povezane z varnostjo, po možnosti tudi v okviru novoustanovljenega nujnega
skrbniškega sklada Evropske unije za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za
nedovoljene migracije in razseljevanje v Afriki.
Komisija bo pomagala Ligi arabskih držav53 pri razvoju računalniškega sistema nadzora nad
prenosi orožja in oborožitvijo ter proučila načine, kako bi lahko kontaktne točke Lige
arabskih držav za osebno in lahko orožje sodelovale s primerljivimi strukturami v EU.
EU bo na podlagi tekočih prizadevanj v okviru izvajanja strategije EU za boj proti
nedovoljenemu kopičenju osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovini z
njim54 iz leta 2005 ter evropske varnostne strategije55 še naprej spodbujala ratifikacijo, prenos
v nacionalno zakonodajo in izvajanje ustreznih mednarodnih konvencij, kot sta Pogodba o
trgovini z orožjem in Protokol o strelnem orožju h Konvenciji Združenih narodov proti
mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Uporabljene bodo tudi regionalne mreže za
kemične, biološke, radiološke in jedrske snovi, ustanovljene v osmih regijah v okviru pobude
EU za zmanjšanje tveganj.
Specifični ukrepi:
 okrepitev operativnih dejavnosti in razširitev področja uporabe akcijskega načrta med
EU in jugovzhodno Evropo;
 okrepitev sodelovanja z državami na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (MENA);
 okrepitev sodelovanja z Ukrajino in Turčijo;


53
54
55

okrepitev sodelovanja z drugimi pomembnimi tretjimi državami, regionalnimi akterji
in mednarodnimi organizacijami.

Liga arabskih držav je regionalna organizacija arabskih držav v severni Afriki in okoli nje, na Afriškem rogu in
Arabskem polotoku.
http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/conventional_weapons/salw/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-strategy/

15

ZAKLJUČEK
Komisija poziva države članice in vse druge zadevne deležnike, da sprejmejo vse potrebne
ukrepe za zagotovitev hitre izvedbe tega akcijskega načrta. Komisija bo o izvajanju tega
akcijskega načrta poročala Evropskemu parlamentu in Svetu v okviru polletne posodobitve
poročila o izvajanju evropske agende za varnost.
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